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Enkla inspelningsverktyg ‐ webbkamera
Att snabbt och enkelt kunna spela in röst och bild kan vara mycket användbart i undervisningen.
Att publicera inspelningar på nätet kan däremot vara lite knepigt eftersom det ofta handlar om
stora filer och kan behövas ett spelarprogram för att spela upp dem. YouTube är en tjänst som är
gratis och enkel att använda och itslearning har ett bra stöd för att bädda in filmfiler från just
Youtube. När du laddar upp ditt filmklipp till YouTube kan du välja att det ska vara olistat. På så
vis kommer det inte med i några sökningar utan kan bara visas om man har tillgång via direktlänk
eller inbäddning.
De verktyg som presenteras här fungerar bäst för relativt korta inspelningar – max femton
minuter. Finessen med dem är att de är så enkla att arbeta med att du efter lite träning lätt kan
spela in hemma eller på ditt arbetsrum. Då gör du enkelt en inspelning just när du behöver den,
utan att behöva boka inspelningsstudio eller produktionsstöd.

Kontrollera ditt ljud!
Att få till en bra ljudkvalitet är A och O för att en inspelning ska bli lyckad. I nödfall går det att
spela in med den inbyggda mikrofonen i en laptop, men min erfarenhet är att det nästan alltid blir
bättre med en lös mikrofon eller med webbkamera som kopplas till datorn.
Gör alltid en provinspelning och lyssna på ljudet. Om du har mycket brus beror det ofta på att
mikrofonen är dålig eller att fel mikrofon är vald. Det kan också vara bakgrundsljud från till
exempel en fläkt. Ibland, ifall du spelar in på laptop, kan du råka ut för ett brummade ljud från
transformatorn. Prova att koppla ur elsladden och köra datorn på batteri istället.

Filma med webbkamera
Om du vill göra en kort filmad sekvens där du pratar in i kameran är det enklaste att använda
YouTube och en webbkamera. Din inspelning kan inte vara längre än femton minuter, men det är
så enkelt, att har du mer att säga gör du bara en inspelning till. En bra finess med YouTube är att
du kan välja om ditt klipp ska vara offentligt eller olistat. Offentligt innebär att det blir sökbart på
Internet; olistat innebär att man måste känna till direktadressen till klippet för att kunna se det.
För att kunna spela in behöver du först logga in med ett Google-konto. Det är gratis och tar bara
ett par minuter att registrera. Har du redan en gmail-adress är det ett Google-konto och du kan
logga in med samma uppgifter som på gmail.
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Klicka på Ladda upp.
Klicka på Spela in vid Inspelning med videokamera.
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Klicka på knappen Påbörja inspelning.
Nu kommer det upp en ruta där du behöver tillåta att YouTube använder din kamera och mikrofon.
I samma ruta finns flikar där du kan kontrollera vilken kamera och mikrofon som använda. (Det är
alltid bra att kolla om du spelar in på laptop med inbyggd kamera men hellre vill använda utrustning
du kopplat in.) Om du behöver ändra inställningarna kan du högerklicka på inspelningsfönstret och
välja Inställningar i snabbmenyn.
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När inspelningen är klar kan du provtitta på den i spelaren.
Om du är nöjd klickar du på Uppladdning, annars är det bara att börja om så kastas den gamla
inspelningen automatiskt.
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Efter att du laddat upp ditt klipp behöver du skriva information om det. Viktigast är titel och
taggarna. Här kan du välja att klippet ska vara olistat om du inte vill att det ska vara sökbart. Fyll i
taggar även om du valt att göra klippet olistat, för det styr vad som visas som relaterade klipp.
För att komma till din färdiga filmsida, så du själv får veta adressen, klickar du på rubriken ovanför
de fält där du fyllde i info.

Lägga in länk från YouTube på itslearning
Du kan lägga in klipp från YouTube i alla element som har den så kallade RTF-textredigeraren.
Här visar jag hur du infogar i en diskussion, men exakt samma tillvägagångssätt fungerar till
exempel i en Anteckning, i frågorna på ett test eller på Anslagstavlan.

Kopiera din delningslänk på YouTube
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Logga in på YouTube
Leta upp din kanal och klicka på länken Videoklipp. Eftersom du är inloggad ser du nu alla dina
klipp, även de som är olistade.
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Skrolla ner under din film.
Klicka på knappen Dela. Kopiera den delningslänk som visas under delningssymbolerna.

Infoga filmen på itslearning
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Skriv en rubrik.
Klicka i den stora textrutan och välj sedan Infoga – Webb 2.0- innehåll.
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Välj YouTube och klistra in din delningslänk i rutan för URL. Klicka på Infoga.
Nu visas bara en ruta som talar om var filmen kommer att hamna. Om du vill kan du skriva text
också. När du klicka på Spara under textrutan blir filmen aktiv.

